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ॐ सहना ववतु सहनौ भुनक्त सहिवयर्म ्करवावहे
तेजिःवना वधीतमअ्ःतु मा िवद िवशावहै
|| ॐ शांित: शांित: शांित : || 

Om Sahana Vavatu  Sahanau Bhunaktu
Sahaveeryam Karavavahai
Tejas Vinavadhtamastu Maa Vidhvishavahai
Om ShantiH ShantiH Shantihi

May the Lord protect both of us (speaker and the listener). May he 
ensure that we are both nourished and happy. May we two exert 
together (for the acquisition of the knowledge). May the knowledge 
that we study illuminate our minds. May we not bear ill‐will towards 
each other. 
Om, Peace, Peace, Peace.

|| जय जय रघुवीर समथर् ||

ूाथर्ना



ूःतावना
 

‘ नविवधाभिक्त ’ म्हणजे नऊ ूकारे ईश्वराची भक्ती करता येते
चौथ्या दशकात या सवार्ंचा िवचार झाला आहे

त्यातील Ô नामःमरणभिक्त ’ हा ितसरा समासआपणआजचचेर्साठी
िनवडला आहे

इतर भिक्तमागर् थोडक्यात पाहूया …

|| जय जय रघुवीर समथर् ||

दशक ४ – समास ितसरा : नामःमरणभिक्त



१. ‘ौवण’ – ईश्वर ूाप्ती होण्यासाठी जे काही ऐकण्या सारखे असेल ते ऐकावे, पण
सवार्त शद्ध अशी सायोज्य (अनन्यता) मुक्ती ज्यामुळे िमळेल ितकडेच लक्ष
असावे व बाकीच्या ूकारांचा त्याग करावा

२. ‘कीतर्न’ – ईश्वराचे गुणगान करणे. त्यासाठी वक्ता ःवतः अनुभवी असावा
लागतो, नाही तर लोक िवश्वास कसा ठेवणार?

३. ‘नामःमरण’ – कोणत्याही ूसंगी (सदैव) नामःमरण करावे म्हणजे दोष
नाहीसे होऊन व्यक्ती मोक्ष िमळिवण्यासाठी तयार होते

४. ‘पादसेवन’ – सद्गरूची चरण सेवा करणे
५. ‘अचर्न’ – देवांची पूजा. िकमान मानसपूजा तरी करावी

|| जय जय रघुवीर समथर् ||

दशक ४ – समास ितसरा : नामःमरणभिक्त



६. ‘वंदन’ – िजथे िजथे ईश्वराचे अिःतत्व जाणवेल, ितथे मनोभावे नमःकार
करावा

७. ‘दाःय’ – नेहमी ईश्वर साधनेच्या जागी हजर राहून तत्परतेने पडेल ते कायर्
करावे

८. ‘सख्य भक्ती’ – ईश्वरालाच िमऽ, सवार्त िजवलग मानून ूेमाने बांहून टाकावे. 
त्याला आवडेल तेच करावे

९. ‘आत्म िनवेदन’ – ःवतःला िवसरूनआपणकोण याचा शोध घ्यावा. देवा व
आपल्यात भेद उरला नाही तर तो खरा भक्त (िवभक्त नाही, असा). त्यामुळे
कायम मुक्ती िमळेल

सलोकता, समीपता, सरूपता व सायोज्य अशा चार मुक्ती आहेत, त्यात सायोज्य
सवर् ौष्ठआहे. त्याचा िवचार इतरऽ मांडला आहे

|| जय जय रघुवीर समथर् ||

दशक ४ – समास ितसरा : नामःमरणभिक्त



|| जय जय रघुवीर समथर् ||

||ौीराम || 
मागां िनरोिपलें कीतर्न| जें सकळांस करी पावन |
आतां ऐका िवंणोःःमरण| ितसरी भक्ती ||१||

ःमरण देवाचें करावें| अखंड नाम जपत जावें |
नामःमरणें पावावें| समाधान ||२||

िनत्य नेम ूातःकाळीं| माध्यानकाळीं सायंकाळीं |
नामःमरण सवर्काळीं| करीत जावें ||३||

सुख दःुख उद्वग िचतंा| अथवा आनंदरूप असतां |
नामःमरणेंिवण सवर्था| राहोंच नये ||४|| 

दशक ४ – समास ितसरा : नामःमरणभिक्त



|| जय जय रघुवीर समथर् ||

हरुषकाळीं िवषमकाळीं| पवर्काळीं ूःतावकाळीं |
िवौांितकाळीं िनिाकाळीं| नामःमरण करावें ||५||

कोडें सांकडें संकट| नाना संसारखटपट |
आवःता लागतां चटपट| नामःमरण करावें ||६||

चालतां बोलतां धदंा किरतां| खातां जेिवतां सुखी होतां |
नाना उपभोग भोिगतां| नाम िवसरों नये ||७||

संपत्ती अथवा िवपत्ती| जैसी पडेल काळगती |
नामःमरणाची िःथती| सांडूंच नये ||८||

दशक ४ – समास ितसरा : नामःमरणभिक्त

िवषमकाळ – संकटकाळ पवर्काळ – चढता काळ

कोडे सांकडे – अडी
अडचण ूःतावकाळ – उतरता

काळ

आवःता – हुरहूर



|| जय जय रघुवीर समथर् ||

वैभव सामथ्यर् आणी सत्ता| नाना पदाथर् चालतां |
उत्कट भाग्यौी भोिगतां| नामःमरण सांडूं नये ||९||

आधीं आवदसा मग दसा| अथवा दसेउपरी आवदसा |
ूसंग असो भलतैसा| परंतु नाम सोडूं नये ||१०||

नामें संकटें नासतीं| नामें िवघ्नें िनवारती |
नामःमरणें पािवजेती| उत्तम पदें ||११||

भूत िपशाच्च नाना छंद| ॄह्मिगढहो ॄाह्मणसमंध |
मंऽचळ नाना खेद| नामिनष्ठें नासती ||१२||

दशक ४ – समास ितसरा : नामःमरणभिक्त

भूत िपशाच्च – त्या
काळी वाटणारे

अदृष्टपाने ऽास देणारे
आत्मे



|| जय जय रघुवीर समथर् ||

नामें िवषबाधा हरती| नामें चेडे चेटकें  नासती |
नामें होये उत्तम गती| अंतकाळीं ||१३||

बाळपणीं तारुण्यकाळीं| किठणकाळीं वधृाप्यकाळीं |
सवर्काळीं अंतकाळीं| नामःमरण असावें ||१४||

नामाचा मिहमा जाणे शकंर| जना उपदेसी िवश्वश्वर |
वाराणसी मुिक्तक्षऽ| रामनामेंकरूनी ||१५||

उफराट्या नामासाठीं| वािल्मक** तरला उठाउठी |
भिवंय वदला शतकोटी| चिरऽ रघनुाथाचें ||१६|| 

दशक ४ – समास ितसरा : नामःमरणभिक्त
चेडे चेतके – िविचऽ

ऽास

** – इथे मलाच काही ूश्न आहेत - वाल्या कोळी जर उत्तर ूदेश जवळ राहत असेल तर तो मरा शब्द कसा म्हणणार? मग तो उलटा होऊन (राम ) त्याचा उद्धार कसा
होणार? पण हे एकूकारे केवळ पुराणावर िवश्वास ठेवणाढया ौोत्यांपुढे सांिगतले असावे. 



|| जय जय रघुवीर समथर् ||

हिरनामें ूल्हाद तरला| नाना आघातापासून सुटला |
नारायेणनामें पावन जाला| अजामेळ ||१७||

अजामेळ नावाच्या पापी व्यक्तीने केवळ पुऽ ूेमाने अखेरच्या घटकेला 'नारायण, नारायण' असा टाहो
फोडला, तरी तो मुक्त झाला

शकुा करणे कुंटकणी रामवाणी मुखे बोलता ख्याती झाली पुराणी ‐असा मनाचे श्लोक ९५ मध्ये उल्लेख
आहे. ती एक वेँया होती पण पोपटाला राम राम असे बोलायला िशकिवताना ःवतःच मुक्त होऊन गेली
असे पुराणात म्हटले आहे

नामें पाषाण तरले| असंख्यात भक्त उद्धरले |
माहापापी तेिच जाले| परम पिवऽ ||१८||

दशक ४ – समास ितसरा : नामःमरणभिक्त



|| जय जय रघुवीर समथर् ||

परमेश्वराचीं अनंत नामें| ःमरतां तिरजे िनत्यनेमें |
नामःमरण किरतां, येमें- | बािधजेना ||१९||

सहॐा नामामधें कोणी येक| म्हणतां होतसे साथर्क |
नाम ःमरतां पुण्यश्लोक| होईजे ःवयें ||२०|| 

कांहींच न करूिन ूाणी| रामनाम जपे वाणी |
तेणें संतुष्ट चबपाणी| भक्तांलागीं सांभाळी ||२१||

नाम ःमरे िनरंतर| तें जाणावें पुण्यशरीर |
माहादोषांचे िगिरवर| रामनामें नासती ||२२||

दशक ४ – समास ितसरा : नामःमरणभिक्त



|| जय जय रघुवीर समथर् ||

अगाध मिहमा न वचे वदला| नामें बहुत जन उद्धरला |
हळहळापासून सुटला| ूत्यक्ष चिंमौळी ||२३||

चहुं वणार्ं नामािधकार| नामीं नाहीं लाहानथोर |
जढ मूढ पैलपार| पावती नामें ||२४|| 

म्हणौन नाम अखंड ःमरावें| रूप मनीं आठवावें |
ितसरी भक्ती ःवभावें| िनरोिपली ||२५||

इित ौीदासबोधे गुरुिशंयसंवादे नामःमरणभिक्तिनरूपणनाम समास ितसरा
||  ौीसीतारामचन्र्दापर्णमःतू ||
 || जय जय रघुवीर समथर् ||

दशक ४ – समास ितसरा : नामःमरणभिक्त
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